
 

 

Mary Kay® Satin Lips® Shea Set 
 
Eksfolierende sukkerskrubb og fuktighetsgivende leppebalsam  
som beskytter mot ytre faktorer og hjelper til med å forebygge  
og redusere aldringstegn.  
Gir fløyelsmyke, fuktede lepper som stråler av liv! 
 
Inneholder blant annet        Slik bruker du det: 
* shea- og jojobasmør   * Skrubb 1-2 ganger/ uke 
* dufter av hvit te og sitrusfrukter  * Bruk Lip balm ved behov 
* eksfolierer og tilfører fuktighet     Gir fukt i inntil 6 timer 
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